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POROZUMIENIE NR 3/PG/2018
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1685 w miejscowości
Tokarnia w zakresie zarządzania drogą polegającego na wykonaniu remontu zatoki postojowej na
długości 300 m oraz poprawie bezpieczeństwa
zawarte pomiędzy Powiatem Myślenickim, zwanym „Powierzającym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Myślenickiego, w imieniu którego działają:
mgr Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego
mgr Tomasz Suś – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Myślenickiego Pani mgr Marii Niżnik
a
Gminą Tokarnia, zwaną „Przejmującym” w imieniu, której działa
mgr Władysław Piaściak – Wójt Gminy Tokarnia
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tokarnia Pani mgr Marii Lenartek
1. § 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 2 i art.12 ust 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. z 2017 r. poz. 2222) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Myślenickiego
Nr LI/378/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. i Uchwałę Rady Gminy Tokarnia Nr XXXII/204/2018 z dnia
27 kwietnia 2018r. w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Myślenickiego Powierzający powierza,
a Przejmujący przejmuje prowadzenie zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania
drogą polegającego na wykonaniu remontu zatoki postojowej przy drodze powiatowej K1685
w miejscowości Tokarnia na długości 300 m oraz poprawie bezpieczeństwa.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2018 w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez Radę
Powiatu Myślenickiego oraz Radę Gminy Tokarnia.
2. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg
Powiatowych w Myślenicach, zwanych dalej “ZDP”.
§ 3. 1. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki
finansowe w budżecie Powiatu Myślenickiego na 2018 r. w wysokości do 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
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2. W przypadku zmiany kwoty dotacji określonej w ust. 1 po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie zostanie zawarty stosowny aneks do niniejszego porozumienia przy uwzględnieniu zasad finansowania
i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
3. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zapisu w ust. 2, przez Powierzającego
dokonywane będzie w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku
sporządzonego przez Przejmującego, na konto wskazane w tym wniosku.
4. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
5. Wszelkie koszty na roboty dodatkowe lub nieprzewidziane niewchodzące w zakres określony
w porozumieniu podlegają osobnemu uzgodnieniu w formie aneksu do niniejszego porozumienia.
§ 4. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
§ 5. Termin wykorzystania przyznanej dotacji strony ustalają na 31 grudnia 2018r. Przez wykorzystanie
dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
§ 6. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje
jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowo-finansowego.
2. Przedstawiciel ZDP jest upoważniony do uczestnictwa w odbiorze końcowym z tytułu współfinansowania
zadania.
3. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do dnia 31 stycznia 2019r. na rachunek bankowy wskazany przez
Powierzającego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 zobowiązuje się do przedłożenia
Powierzającemu:
a) zatwierdzonego przez Przejmującego zestawienia obejmującego wykaz robót dotyczących zadania
określonego w §1 ust 1 wraz z wartością poszczególnych prac.
b) uwierzytelnionej kopii umowy z wykonawcą oraz kosztorysu powykonawczego umożliwiającego
zidentyfikowanie wydatków poniesionych na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1, protokołu
końcowego odbioru robót, zestawienia dotyczącego poniesionych kosztów oraz dokumentów i dowodów
księgowych zatwierdzonych do wypłaty.
5. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
6. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu
niewykorzystanej dotacji.
§ 7. Przejmujący oświadcza, że:
a) Wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie z prawem zamówień publicznych;
b) roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
§ 8. Przejmujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót, przekazaniu obiektu do
użytkowania oraz po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym zobowiązuje
się do nieodpłatnego przekazania inwestycji dotyczącej zadania określonego w §1 ust. 1 na rzecz Powiatu
Myślenickiego.
§ 9. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa Zamówień
Publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
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§ 11. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem
powierzonego zadania.
§ 12. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 13. Porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: po 2 dla każdej Stron.
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Skarbnik Gminy Tokarnia
Maria Lenartek

